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Pod patronatem IPN: konkurs dla młodzieży
szkolnej powiatu pilskiego „Śladami stanu
wojennego” – wyniki konkursu
Pod patronatem poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej odbywa się konkurs „Śladami stanu wojennego”.
Orgnizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „EFFATA”.

Konkurs z okazji 35. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego adresowany był do młodzieży
szkół średnich z terenu powiatu pilskiego –
liceów, techników, a także szkół zawodowych.

Laureaci konkursu pt. „Śladami STANU
WOJENNEGO”:
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Ilona Olejniczak

Monika Płaczek

Kornelia Dubińska

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu eseju/rozprawy na podstawie jednego z
poniższych tematów:

„Reakcja działaczy Solidarności i liderów opozycji demokratycznej na wprowadzenie
stanu wojennego w Pile i powiecie pilskim. Omówienie na wybranych przykładach”

„Reakcja ludzi kultury i sztuki /osób publicznych na stan wojenny. Omówienie na
wybranych przykładach”

„Wojciech Jaruzelski – ocena postaci

„Wpływ stanu wojennego na życie w PRL – gospodarka, społeczeństwo, kultura,
prawa człowieka”

Druga część konkursu polegała na zaprojektowaniu grafiki (grafika komputerowa, malarstwo,
rysunek, fotografia) o tytule: „Śladami stanu wojennego”.

Cele konkursu:

popularyzowanie wiedzy z zakresu historii Polski XX wieku, 

zapoznanie młodzieży szkół średnich z tzw. „niewygodną historią Polski”, 

zwiększenie wrażliwości młodego pokolenia na problematykę stanu wojennego i
okresu komunistycznych rządów w PRL, 

uczczenie pamięci ofiar systemu komunistycznego w Polsce

upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej
oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Wyboru najlepszych prac dokonała komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia EFFATA,
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, ZR Wielkopolska NSZZ "Solidarność",
Powiatu Pilskiego, przedstawicieli szkół, parafii Świętej Rodziny w Pile oraz gości.

Rozstrzygnięcie konkursu: 12 grudnia 2016 roku.

Koordynator projektu:
Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „EFFATA”, tel. 601-970-679

 

 


